
Vuxenutbildningen i Tingsryd erbjuder

Industriutbildning - Bas
En yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning

Industriutbildning - Bas omfattar 900 gymnasiepoäng och ger möjlighet till anställning 
inom industrin. Utbildningen kan byggas på med specialiseringskurser, beroende på 
vilka kunskaper som behövs för att bli anställningsbar. Basutbildningen är möjlig att 
kombinera med studier inom SFI-D eller grundläggande svenska som andraspråk.

TeknikCollege
Vuxenutbildningens industriutbildning är certifierad 
enligt Teknikcollege.

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för utbildningar 
med teknisk inriktning. Det är en kvalitetsstämpel 
som visar att kommun, skola och företag i regionen 
samverkar för att tillgodose industrins behov av 
kvalificerad arbetskraft.

En certifiering innebär att man 
uppfyller ett antal krav från 
Industrikommittén.

Arbetsmarknad
Under många år har industriföretagen haft svårt att 
hitta kvalificerad arbetskraft.

I vår kommun finns många tillverkningsföretag inom 
metall, trä, plast och livsmedel. 

Utbildningen
Genom utbildningen får du de grundläggande 
kunskaperna som krävs för att kunna arbeta inom 
industrin.

Inom utbildningen får 
du arbeta med moderna 
metoder. Uppgifterna du får 
jobba med ställer krav på 
hantverksskicklighet.

Utbildningen är både praktisk 
och teoretisk. I de teoretiska 
delarna får du bland annat lära 
dig grunderna i ritningsläsning, 
om företagandes villkor och vilka 
lagar som styr arbetslivet.



Kurser
I basutbildningen ingår följande kurser:

 ¾ Produktionsutrustning 1 och 2, 200 poäng
 ¾ Tillverkningsunderlag, 100 poäng
 ¾ Datorstyrd produktion, 100 poäng
 ¾ Svets grund, 100 poäng
 ¾ Människan i industrin, 100 poäng
 ¾ Industritekniska processer, 100 poäng
 ¾ Orienteringskurser, 200 poäng. De innehåller bl a 

 arbetsliv, arbetsmarknad, yrkesmatematik, 
 yrkessvenska och ritningsläsning.
Vi erbjuder även våra studerande att gå en 
truckutbildning samt utbildningen Heta arbeten.

Praktik
I utbildningen ingår 6 veckors APL (Arbetsplatsförlagt 
lärande), där du är på ett eller två industriföretag. 

Då får du praktiskt pröva dina kunskaper. Du 
får också en inblick i hur det är att arbeta på ett 
tillverkningsföretag.

Förkunskapskrav
För att bli antagen till utbildningen måste du vara 
godkänd i svenska på SFI C-nivå.

Påbyggnadsutbildning
Basutbildningen kan byggas på med kurser som 
behövs för att bli anställningsbar på ett företag.

Adress: Vuxenutbildningen 
Box 88 (Linnerydsvägen 8) 
362 22 Tingsryd

Frågor? 
Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta vår 

studie- och yrkesvägledare på telefonnummer: 

0477 - 445 46

Telefonnummer: 0477 - 444 67 (expedition) 
  
tingsryd.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/

Studietakt
Utbildningen är möjlig att kombinera med studier 
inom SFI-D och grundläggande svenska som 
andraspråk. Det är också möjligt att kombinera 
industriutbildningen med arbete eller praktik.

Studieort: Tingsryd

Utbildningens längd: 40 veckor

Utbildningsstart: Höstterminstart

Ansökan: Du ansöker i första hand 
via kommunens e-tjänst. Alternativt 
genom vår ansökningsblankett, 
som  också finns att hämta på 
denna webbsida:  
https://minasidor.tingsryd.se/oversikt/overview/5


